
 
Zondag 12 februari 2017 

 zesde zondag na Epifanie  

 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
vg Goede God, zie ons staan 
 hier aanwezig op de drempel van uw huis, 
 zoekend naar woorden, 
 zoekend naar U: 
 uw mensen. 
allen Adem ons open door uw Geest; 
 open ons hart voor U 

 en voor elkaar. 
 Amen. 
 
Openingslied: “God van hemel, zee en aarde”: 
lied 210, 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met: 
vg Roepen wij tot de Heer:… 
 

Gloria: “Woord dat ruimte schept”: lied 330 
eerste keer cantorij, tweede keer allen 
 
 de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Maleachi 3,7-9.16-20 
 

Lied: “Zend ons uw licht” (psalm 43; t. A. 
Bronkhorst en Chris Fictoor, m. Chris Fictoor; 
Zangen van zoeken en zien 314) 
 
Evangelielezing: Matteüs 5,17-26 
 
Lied: “De laatsten worden de eersten”: lied 990  
 
Overweging 
 
Lied: “De Heer heeft mij gezien en onverwacht” 
(t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers; 
Liedboek voor de kerken 487)  
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 

Tafelgebed 

vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
vg Laten wij danken de eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te 

ontvangen! 
 
vg U danken wij, God, 
want U doet ons leven met het Licht voor ogen, 
ook wanneer de nacht zich meester wil maken 
van hart en ziel. 
 
God, onze herder, 
U die ons brengt naar uw goede aarde, 
uw land van belofte en vrede, 
U zegenen wij. 
U zingen wij toe met al wat adem heeft 
in hemel en op aarde: 
 
Sanctus-/Benedictushymne: lied 404e  
(t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 

 
Gezegend zijt Gij om de Zoon van uw liefde. 
Hij, die vasthield aan uw beloften 
tot in de nacht van de overlevering 
toen hij het brood nam, U zegende, het brak 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor u; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende U, 
gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: 
“Drinkt allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen  

 
 
Onthoud ons niet, lieve God, 
de Geest die levend maakt, 

die ons aanblaast tot dingen 
die wij niet hadden gedacht en verwacht; 
die ons vrede doet stichten, 
opdat onze aarde uw wijngaard zal zijn. 
Dan zullen de laatsten de eersten zijn. 
Maak ons bereid die Geest te ontvangen; 
dat zij ons aaneensmeedt 
tot het lichaam van Christus 
hier onder de mensen. 
Dat die Geest ons aanspoort 
om te blijven bidden: 
 



allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Terwijl het brood gebroken wordt en de wijn 
wordt ingeschonken, zingen we: “Zend, Heer, uw 
adem…” (t. Charles Wesley, vert. Gert Landman, 
m. Isaac Smith; Wij delen in uw leven, 6)  
 
We delen brood en wijn. 
Bij de Paaskaars wordt het brood uitgedeeld. Bij 
het orgel de wijn. De beker van Rozemarijn is 

gevuld met druivensap, de overige met 
alcoholhoudende wijn. 
Tegen het eind van de maaltijd worden de 
kinderen uit de oppas opgehaald. 
 
Slotlied: “Van grond en vuur zult Gij ons maken”: 
lied 773 staande 
 
Zegen 
allen (431b) 

 

 

Zondagsbrief  12 februari 2017 

Voorganger: ds Ellie Boot   
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen: Lenie van der Laan, Hannah 
Wicherink 
Diakenen: William Bouw, Lien Vogel, Henry 
Westein   
Cantorij o.l.v. Annahes Boezeman 
Lector: Hans van den Berg 
Zondagskind: Lara Floor 
Welkomstdienst: Lieske Duim    
Kinderdienst: Feije Duim 
Oppas: Yvonne de Gier, Ina van Os    
Koster: Aalt van de Pol 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker, Wil de Meij 
Geluidsdienst: Fokke van der Veer  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de 
tweede collecte is voor de cantorij.  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos 
voor Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte.  
De diaconiecollecte is bestemd voor mensen uit 
onze directe omgeving. Door verschillende 
omstandigheden hebben zij het financieel 

moeilijk. De diaconie helpt niet alleen financieel, 

maar probeert ook hen bij te staan bij het vinden 
van ondersteuning die geboden kan worden door 
stichtingen en instanties zoals schuldhulpmaatje. 
 
Bloemen 
De bloemen zijn met een hartelijke felicitatie 
bestemd voor Corien en Dave de Groodt-
Veldhorst: zij zijn 15 februari vijfenveertig jaar 
getrouwd. 
 
Kaart 
Wij tekenen vanmorgen een kaart voor Thera 
Doornekamp. Thera tobt met haar gezondheid. 
We tekenen een tweede kaart als groet uit ons 
midden voor Philomena van de Queen of Peace 
Highschool in Uganda – zie hier onder. 
 
Naar Uganda 
Van 16 t/m 23 februari reizen Wim van Vliet en 
Mieke Hogervorst samen met het grootste deel 
van de ZWO-werkgroep voor een verkenningsreis 
naar Uganda.  Ze bezoeken er de Queen of Peace 

Highschool in Mpigi. Die wordt geleidt door 
Philomena en is onderdeel van Children’s SURE 
House (CSH). Philomena’s visie: “Wij willen het 
beste onderwijs geven aan alle jongeren uit de 
omgeving, zodat zij samen met de gemeenschap 
kunnen werken aan een goede toekomst voor 
iedereen.” 
Na het bouwen van de school, lerarenkamers en 
een stuk grond om voedsel op te verbouwen, is 
nu één van de grootste wensen van Philomena 
en de community om een examenlokaal te 
bouwen, zodat de leerlingen geen lange en dure 
reis hoeven te maken om hun examen te doen. 
Graag willen we in de komende jaren (2017-
2019) met de Eshofgemeente kijken of we de 
lokale community daarmee kunnen helpen en 
versterken, met als doel de kinderen een betere 
toekomst te bieden. 
Tijdens de verkenningsreis zal onze delegatie het 
project in Mpigi gaan bezoeken en kijken of het 
geschikt is om de komende jaren samen mee op 
te trekken. 

Als de mogelijkheden ter plekke het toelaten, 
zullen we via de Facebookpagina van De Eshof 
op hoogte worden houden van de reis naar 
Queen of Peace Highschool. 
https://www.facebook.com/Protestantse-
Gemeente-de-Eshof-Hoevelaken-
596394683725860/?fref=ts 
 
Viering voor jong en oud - zondag 19 
februari 



 
Op zondag 19 februari staan de kinderen 
centraal. Ze lezen het bijbelverhaal en spreken 
de gebeden uit. 'Jij bent wat ik nodig heb', is het 
thema. Dat zei Adam tegen Eva. Dat zegt Hond 
tegen Muis. Zeggen we het wel eens tegen 

elkaar? 
Na afloop van de kerkdienst is er een activiteit 
voor alle kinderen: iets om mee te nemen en iets 
om op te eten... Van harte welkom, we hopen 
dat je komt! 
 
Fotoboekje ‘dag van de stilte’ 
Op de leestafel ligt een inkijkexemplaar van het 
fotoboekje dat van de ‘dag van de stilte’ (31 
december 2016 in De Eshof) is gemaakt. Ieder 
die er belangstelling voor heeft, kan intekenen 
op de intekenlijst die erbij ligt. De prijs is 
€17,25. 
 

Vorming & Toerusting: weekend bij de 
Benedictijnen in Egmond Binnen 
Al eerder mochten wij met een groep genieten 
van de gastvrijheid in de Adelbert Abdij. Ook in 
2017 zijn we een weekend van harte welkom in 
het gastenverblijf. Het weekend is gepland van 
10 t/m 12 maart. We zijn welkom vanaf 
vrijdagmiddag 15.00 uur en verlaten de broeders 

zondag na het middagmaal. We hebben nu acht 
opgaven, er is plaats voor nog vier personen. 
Voorbereidingsavond: 
donderdag 16 februari, 20.00 – 21.30 uur, De 
Eshof 
 
Kees van der Zwaard met 'Hier sta ik....'  
(Ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie) 
Een theatervoorstelling waarin hoofdpersoon 
Maarten (gespeeld door cabaretier en zanger 
Kees van der Zwaard) in de spannende, 
wonderlijke en soms grimmige gedachtewereld 
van Luther duikt. Die confronteert hij met onze 
eigentijdse cultuur en zijn persoonlijke 

geschiedenis. Een muzikale monoloog over 
vriendschap, God en het geweten, de duivel en 
de vrije wil – voortgedreven door het verlangen 
naar wat ooit genade werd genoemd. 
Datum: maandag 20 februari, 20.00 uur 
Locatie: De Bron (wijk Liendert), Vogelplein 1, 
Amersfoort 
Kosten: 5 euro per persoon 
kaarten reserveren, liefst per mail, bij  bij Berend 
Borger, b2.borger@planet.nl of eventueel 
telefonisch (033) 479 90 80 
 

Agenda 

ma. 13 feb. 20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 
di. 14 feb. 19.30u “De gele wereld” – Albert 
Espinosa (3), Koolmeeslaan 2 
wo.15 feb. 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 
do.16 feb. 20.00u Voorbereiding weekend 
Benedictijnen, De Eshof 
do.16 feb. 20.00u Moderamen, de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     
zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 
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